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Introdução: O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete as estruturas
do sistema nervoso central denominados núcleos da base. A incidência maior é em
idosos, e a perda do equilíbrio é um dos sintomas mais comuns. Essa função é formada
por três sistemas que se inter-relacionam; o proprioceptivo, vestibular e visual, sendo
que a falha em algum destes, pode levar ao descontrole das respostas de equilíbrio e
reajuste corporal.  Objetivo: Investigar a repercussão do treino de equilíbrio na
propriocepção dos indivíduos parkinsonianos.  Metodologia: É um estudo de caso de
caráter quantitativo. Amostra composta por três parkinsoniano entre 2,5 a 4 na escala
de Hoehn e Yahr modificada e será desenvolvida na clínica escola do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais. O procedimento consiste de quatorze
encontros, sendo dois encontros por semana. No primeiro será realizada a avaliação
pela escala de Berg, teste de percepção do limiar de movimento passivo lento, teste de
reposicionamento. Nos próximos doze encontros será realizado a intervenção, com
exercícios de equilíbrio estáticos e dinâmicos, na duração de uma hora. No último
encontro será realizado a reavaliação. Resultados: O Devido trabalho, já aprovado pela
Plataforma Brasil, encontra-se no estágio de descrição de coleta de dados, portanto não
obteve-se ainda os resultados.  Conclusão: O Devido trabalho, já aprovado pela
Plataforma Brasil, encontra-se no estágio de descrição de coleta de dados, portanto não
obteve-se ainda a conclusão. 
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